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REG. NR. /fJ~r -- ~, (

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

9Q Nørrelandet,
Borris sogn.

Akt: Skab nr.
(qt:(fyldes øl dommerko"toret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d København kvarter)

eller lide sllnderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b I. o æ:Kredltors p

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor ..'dant lindes) Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede gJ.rdejer Niels Nielsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9.12.

Borrisd Nørrelandet ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
Hele det pugroldende matr.nr., belic;gende sydvest og syd for Borris
kirkeg1rd.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og "telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til :KX i pukomrnende tilfælde at bygGe e t skur
til brUG for græskreaturær.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

9Q af Nørrelandet by Borris sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Borris menighedsråd hver for sig.

Borris. den 16/4 19 51.

Niels Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9Q
af Nørrelandet by Borris sogn

J<at:lbcmk:llImXxxxxxx:mtc{xxxXXXX:Dpxxxxxxxxfdkxxxxxxxxxlh+:~::ma1O::l!l~X
demmedmmuc)JJI[xxx Rl14xl!l:lgmClfK:IWl~XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24/ 4 19 5] .
H. Hichter.

Jenscn l: Kjcldsto\', AIS, København
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

9z Nørrelandet,
Borris sogn.

Akt: Skab nr.
("41yldes GI dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de senderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

( ( \.:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

Ihvor sldaDt 6Ddeo) Fl'ednbagsnævnet fol'
R.ingkøbing amtsrådskreds,
Boistebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Nielsen (Holk)

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9~

Borrisd Nørrelandet ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr., beliggende nord fQr Borris kirke.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

9~ af Nørrelandet by
på min ejendom matr. nr.
Borris sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Borris menighedsråd hver for sig.

Borris ,den 16 / 4 19 5I.
Niel S Niels en.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing' amt modtager og godkender
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af Nørrelan<1et by Borris

foranstående fredningstil-
9~

sogn

~ROO1cXxxxxxxt8:XXXXXXXDaxxxxxxxx:fdkxxxxxxxxxlb~~x
x~JmI:ldXJl1jillDl;Y.lKXXX :mdxmtp.:æ:aciamt1mll~XXX

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24 I 4 19 51 .

H. Richter.Jensen &: Kjcldllkov I A/S, Københovn.

JtI.
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REG. N R. ~"'d""~-

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter) .

eller (i de sønderjydske lands-
dde) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

78 Nørrelandet,
Borris sogno

Akt: Skab nr.
(udfylde. øf dommerkolItoret)

Bestllllngs-
rormular

Køber8 } bo æl'
Kreditors p. I

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

Ibvo< .'danl ~ndes) Fredningsnævnet for
RiDgkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J O hannes Sørensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 78
~ Nørrelandet by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Borris sogn,

Arealet beskrives således:

Beliggende sydøst for Borris kirkegard.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at fredningsbesternme1sen kun tineJ.yses
på den del af matr.nr. 78, der som ovenfor påpeget, liGeer sydøst
for Borris kirlce~ård.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

78 d Nørrelandet ~
på min ejendom matr. nr.

Borris sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Borris menighedsråd hver for sig.

Borris ,den 18/ 4 19 51.

Johs. Sørensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 78
af Nørrelandet by Borris sogn

aJCJi~XXXXX:rdrXXXXxxx~xxxxxx:xtdk.xxxxxxx~xhvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 38 og 94Q ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24/ 4 19 51.
H. Richtero

Jenaea & Klehhkov I AIS, København.
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REG. N R. /~.$"'~-

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderJydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

9n Nørrelandet,
Borris sogn.

Akt: Skab nr.
(udjylde. GI dommerkontoret)

Købers }
K d't bopæl:re I ors

j'( , y
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.:
Ib.... ddo.' 6ndeo) I'l'edniDgtlnæ'Vllet fol'

IUngkøbiDg amtsl'åd.kl'ed.,
Holstebl'o St) kempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Borris sOGneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9n.

d Nørrelandet ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Borris sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pagældende matromr., beliggende vest for Borris kirkegard.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- 'og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign, skønhedsforstyrrende genstande.

JeJ::X~XligaiD'gXJttX1blXX

For fredningen krævdi5~ingen erstatning.
Sognr .,Jige: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

9,!! af Nørrelandet by
å ="'- . d mimenp ...... eJen o matr. nr.

Borris sogn,

dog uden udgift for 00gx sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

nor r is menighedsråd hver for sig.

Borris sogneråd • den JJ9/ 4 19 51.
P. S. V.

J. Thomsen Jensen
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

Nørrelandet by Borris
foranstående fredningstil-

9,!!bud,
af sogn

:llk~XXXXXX:NkXXXXXXX~XXXXXX~R!:XXXXXXX~~åUCXDtX:l:tQf~x
~ :nxtc~:let.Jl:ai1XUltq.xxx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24 / 4 19 51 .
H. Richter.

Jensen & Kleldskov, A/S, København.
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REG. N R. A'-.r~-
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

53~,19Q Nørrelandet,
Borris sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes øf dommerkonlord)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller ti de søndeflydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

;/ .
f'

/1
(.' (I

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

Chvor Ndant heles) Fredningsnævnet for
Ringkøbing am.tsd,dskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Chr.J ensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 53~,19Q

af Nørrelandet by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

Borris sogn,

Arealet beskrives således:

Hele matr.nr. 53a samt en bræmme øst herfor af 19Q pa 20 m., jfr.
vedlagte kort. -

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej ppsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

53~,19Q af Nørrelande:t by
på min ejendom matr. nr.

Bo rris sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Borris menighedsråd hver for sig.

,den 14110 19 51.
Jens Chr. Jensen.

Borris Den vest- og sønderjydske
kreditforening,
Ringkøbing, den 18/12-5l.

For kreditforenin~en:Va1eur. Holger Jensen
F.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 53a,190
af Nørrelandet by Borris - sogn

~XXXX~KXXXXXXX~~XXXXXXX~XXXXXXX~~~~~~~X
~'i:1S:lrXil'elO-JlI:lIUC:mtXX ~~~~'-:XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 5 / l 19 52 •.
H. Richter.

Jensen &: Klel:tskov, AIS, Købellhnvn.

• \~ J i l j. ,
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REG. NR. /~..:r.<.. !;(Y~'-01

/' _\.... S;~mpelfrii b. t. § 31LF S K.R I F. ~ - /11. II)

M4~. lU'. i lov nr. 140 7/501937c·rednlngstI1bud. Anmelder.· / ,}! :., !
7iXar1se~, og sogn Naturfredn1ngsnevnet for

/ Præstø amtsrådskrede.
Undertegnede Dommerkontoret 1 Store-

. ' . 80gneråd for Karise kommuneHeddinge.
tilbyder herved Uk~~ under ;forbe~old af amtsrådets approbation.

~ i:'Jit D:IX
at lade nedennævnte areal' af ~r. nr. flOOK·7 Ro Karise by og sogn fred ••

Arealerne besknves således: Et bælte på 50 m grænuende op til Karies

k1rkegårde nordre mur og begrænset af mod vest matr. nr. 7 ~ ibd.
og mod øet af metro nr. 7 m ibd.

'-",

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammedetræer, og der må Ikke

på arealerne graves grus eller anbl'lnges transformatorstatIOner,telefon- og telegrafmaster
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogneog efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Sogneråde~ forbeholder.$ig dog ret ti~ at det p~ arealet værende rensn1nge-

enlæg og eventuelle eksisterende telefon- og lysmaster må b1beholdes.
Ligesom den på arealet værende plads til kasserede kranse og blomster
fra kirkegården fortsat må bibeholdes •

.....

For fredningen kræver;,Øg mgen erstatning.
Sogneråde:f/s er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

matr. nr, 7 p af Karise by
tinglyses pa JX!mtejendom.men

og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
forDåZ· sognerådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående el' fredning::.nævnetfor Præstø amtsråds-
kreds og Karise wenighedsråd hver fOl SIg,

Kariee sogneråd ,den l / 6 195 4

X.W. Hansen Larentiue Nielsen Verner Laraen
marI Pedersen Sigurd Andersen Aage Lorentzen Chr. Nielsen

11It.ci».:j;«Dkt.'lIld.C1C~=L~=ri tø Rasmussen.

iØ~~~llJt!.1CXxxx:xxx&
Præstø amtsrAd J. nr. 17.4.54. GOd-

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. 23/1951.



I "

~
l

I ~l \

,,1
"

I ~\;

1
\' I':';e

II
1'\
VI
I

,i
I

Præetø amtsråd, den 7. 3uli 19,4.

Weoheelmann.

Modtages og godkendes.
NBturfredningenævnet for
Pr~stø Bmt~r~dokredB , den 12/8 19,4.

Uay-Schmidt. JOhB. Kristoffersen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 17, Bregentved-
Gisselfeld Birk, den 13. august 1954.

Lyet.
~r1ngbog.Karise I },kt. ::JkabF. nr. 662.

Matr. nr. 7 p er s~dBBt for hartkorn .l/Album.
gebyrfri
, 14 II kr. 2,00. Peyts.

----------
Afekriftene rigtighed bek~æfte8.

Naturfr' dnlng5nævnet for
Præstø mtsraadskreds. ,den I&J. aug. 1954.
Dommerk.ontoret I ~I;e-:.H~:ddl~ge ; 1;

/ - {.-<:. ..>;?,: <-- c:::. - L.-- L- C- l'"'"!isy-vchm1dt. -'-...-

, \

j, 1,/:tlt'll1Jij
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01555.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01555.00

Dispensationer i perioden: 23-09-1985 - 04-10-1994



FREDNINGSNÆVNET
FOR

tit IUNGK0BING AMTS FREDNINGSKREDS

l U) Vy)'/11
REG. NR. /S'3~-

IliDcbbina. du 23. 8 eptember 1985
LA.'. 194/1985.

DO.U.tEll~ONTOIl.ET· TELEFON 07·U 14 SI

6950 RINGKØBING
Til fredningsregisteret
til orientering J.

Z~{a, -81>"-
~

kommune, Bycningsinspektoratet, Råd-Nævnet ha.r d.d. tilskrevet Skjern
huset, 6900 Skjern, således:

"Vedrørende tilbygning til Borris Alderdomshjem, matr.nr. 9!! Nørrelandet,
Borris, beliggende Kirkevej 14, Borris, 6900 Skjern •

• Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse i denne sag. Heri deltog for-
uden fredningsnævnet repræsentanter for de kirkelige myndigheder og for
kommunen. Der var enighed om at godkende den ønskede tilbygning.

Fredningsnævnet meddeler herefter den i medfør af naturfredningslovens
§ 34 nødvendige tilladelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
1It klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles.

! Der vedlægges kopi a.fansøgningen samt kortbilag.
Med venlig hilsen

2 4 SEP. 1985

p.n.v.

/f!t4~',~~-----:",,'
Sv. Aa. Christensen

Molltal:let I frednJngsstyrelsen

tt Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K. 1~2· ~.
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SKJERN KOMMUNE
Rådhuset,69oo Skjern
Telefon 07·3511 00
Poslgiro 64081 25

I BYGNINGS INSPEKTORATET

Den 12. september 1985.
J.nr.: ol.10.1346.l4/Kirkevej 14
U/EOL

Amtsfredningsinspektoratet
Nørredige 20
6950 Ringkøbing

1 3 se,. 1985

Vedr.~ AnsØgning fra Skjern Kommune om tilladelse til opførelse af tilbyg-
ning til Borris Alderdomshjem, matr. nr. 9n Borris Nørreland, Sdr.
Borris, beliggende Kirkevej 14, Borris. 6900 Skjern.

Ansøgningen omfatter opførelse af en 65 m2 stor tilbygning indeholdende et nyt
køkken til alderdomshjemmet.

Ejendommen er beliggende i det kirkefredede område.

Sagen fremsendes med ansøgning om dispensation for kirke fredningen.

Ansøgning om zonetilladelse er fremsendt Amtsarkitekten.

Af hensyn til arbejdsplanen, skal vi venligst anmode om en hurtig sagsbehandling.
2Ejendommens eksisterende etageareal er på 1089 m •

Tilbygningen placeres i retningen væk fra kirken og opføres i samme stil som den
eksisterende bebyggelse.

k.LJl::·K.is~

Bilag: Ansøgning om byggetilladelse.
Situationsplan, plan og facadetegning.
oversigtskort 1:2000.

lfil- 3.

J
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Vejnevn (Sledbetegnelse)

Kirkeve 14
Metnkelbetegnelse

9 n Borris N rreland Sdr. Borris.

AItlejdeta art

opf.relse af nyt kfkken samt ombygning af eksisterende.

Anvendel_lorm

Til videresalg

. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsldefJ).

"
:~~ udføres aflmed ..~!~~d ~ (navne, PO~

,:, Bygherre (økonomisk ansvarlig)

Skjern Kommune
Socialudvalget

Ar'utakt, ingeniør, edvoket. konaulent eller IIgn

Bygningøinspektoratet

·~er
Navn. pouladresse og lelelonnummer

Skjerll KolllJl1une
teknisk forvaltning
6900 Sldern

':.~j~;~ ejendommen iflg. tingbogen

J. Iolae.

. " . . ..~... ..
',{ f; Navn, postadres&e og lelelonnummer O," i ~e:. ''',;:';'.Skjern Kommune i\j'\'i ."'rrl!illstN!et ',. Pr. .
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

II'-- _, l
Skov- (. . - l

....' '-.- -'J'" sen1 r: ,. -
v f" .:. ,," .•._3

REG. NR.
Ringkøbinli! den 13. a p r i l 1988.
RAl 198/1987.

DOMMf.RKONTORf.T TlLl"'ON 07 J2 14 II

69,0 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern kommune, bygningsinspektoratet, 6900
Skjern, således:

"Vedrørende opførelse af udestue til Borris Alderdomshjem på matr.nr,
9~ Nørrelandet, Borris.

•
Efter en besigtigelse, hvori deltog fredningsnævnets medlemmer, repræ-
sentanter for Skjern kommune, Ringkjøbing amtskommunes fredningsafde-
ling, Skjern Provstiudvalg, Borris Alderdomshjem samt Borris menigheds-
råd, meddeler fredningsnævn~t- efter indstilling fra Borris menigheds-
råd og Skjern Provstiudvalg herved i medfør af naturfredningslovens §

34 fornøden tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at udestuen,
der højst må være ca. 40 m2, kun opføres i mur til almindelig vindues-
højde og iøvrigt i træ og glas. Det er endvidere en betingelse, at der
ikke må ske indgriben i den eksisterende bevoksning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuel-
le andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrInges for over fred-
ningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

./ .

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgn1ngen samt kortbilag vedlægges .

Med venlig hilsen
• v .

~~~-~
Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsho 1m. Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr.F. Il/,~' 3 ,Bii~. -=-------------'----

Foto venter



'~".:; SKJERN KOMMUNE
- Rådhuset. 6900 Skjern

Telefon 07353500

e
BYGNINGS INSPEKTORATET
Den 21. september 1987
FS/LS
J•nr.: O 1.10•1346 •014 (14 )

Fredningsnævnet for Ring-
købing Amts Fredningskreds
Dommerkontoret
6950 Ringkøbing MODTAGET

2 2 SEP. 1987
REnEN I RINGKØBING

-e Vedr.: Ansøgning fra socialudvalget om tilladelse til opførelse af
udestue i tilslutning til Borris Alderdomshjem, beliggende
Kirkevej 14, Borris, her, f'(/I'J'IMd~'i#1, q !J, r//o~l///tZfAdt/, /]0171".A4.

Ansøgningen omfatter opførelse af en 36 m2 stor udestue til ovennævnte
alderdomshjem.
Da ejendommen er beliggende i det kirkefredede område, fremsendes an-
søgningen med anmodning om dispensation for kirkefredningen.
Arisøgningen er fremsendt provstiudvalg og menighedsråd til udtalelse.
Når udtalelse foreligger vil denne blive fremsendt fredningsnævnet til
orientering.

e
e

Zonelovstilladelse vil blive meddelt herfra, når Deres dispensation fore
ligger.
Ejendommens eksisterende etageareal er på 1.155 m2•

Med venlig hilsen

Bilag: Ansøgning af 19. maj 1987 og 14. september 1987.
Situationsplan mål 1:500.
Plan- og facadetegning mål 1:100.
Blad af brochure.
Oversigtskort mål 1:2000.

lili.l 198/g?
• , l
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

Tlf. 9722 2200

\B~5 .ao

Herning, den
R.A.F. 46/94

4. oktober 1994

Skjern kommune
Finderupsgade 9
6900 Skjern

Skjern kommune, Finderupsgade 9, 6900 Skjern, ansøger om tilla-
delse til opførelse af tilbygning til alderdomshjemmet Astedpar-
ken, Kirkevej 14, Borris, 6900 Skjern, på matr. nr. 9~, Borris
Nørreland. - Borris Kirke - lb. 83.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for alderdomshjemmet, Ringkjøbing Amtskommunes
landskabsafdeling, Skjern kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
ning, Menighedsrådet og Friluftsrådet besluttede nævnet at medde-
le dispensation fra Exner-fredningen til det nævnte byggeri i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50. Nævnet har herved lagt
v2gt på, at der på grund af beplantningens tætte og høje karak-
te~ mellem kirke og alderdomshjem ikke er indkigsproblemer, da
det slet ikke er muligt at se alderdomshjemmet fra kirken eller
omvendt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmal, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anforte adresse.

En tilladelse ma ikke udnyttes, før klagefristen er udlobet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen lkke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.



'" ri'

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget 'far at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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